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 ى  2/8/3311 ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوتِ 
 ، نِ حَْ يِم الر  حِ الر   يمِ لِ الَْ  ، انِ طَ لْ السُّ  يذِ  يي وِ قَ الْ  ِني ، الغَ  انِ ن  مَ طيِف الْ الل   للِ  دُ مْ الَْ 
 سَ يْ لَ ف َ  رُ اىِ الظ   وَ ىُ وَ  ، ءٌ يْ شَ  هُ دَ عْ ب َ  سَ يْ لَ ف َ  رُ خِ اآل وَ ىُ وَ  ، ءٌ يْ شَ  وُ لَ ب ْ ق َ  سَ يْ لَ ف َ  لُ و  الَ  وَ ىُ 
 ياوِ سَ مَ  نْ مِ وَ ،  رُهُ كُ شْ أَ وَ  ل  جَ وَ  ز  ُدُه عَ حَْ أَ  ، ءٌ يْ شَ  وُ ونَ دُ  سَ يْ لَ ف َ  نُ اطِ بَ الْ ، وَ  ءٌ يْ شَ  وَ قَ وْ ف َ 
ا نَ امَ مَ إِ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ  وُ لَ  يكَ رِ شَ  ال هُ دَ حْ وَ  ال اللُ إِ  وَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ  رُهُ فِ غْ ت َ سْ أَ  انَ لِ امَ عْ أَ 
 وِ نِ ذْ إِ بِ  وِ يْ لَ اً إِ يَ اعِ دَ وَ  اً يرَ ذِ نَ وَ  رياً شِ بَ  اللُ  وُ لَ سَ رْ أَ  ، وولُ سُ رَ َعْبُدُه وَ  اً دَ م  ا مَُ تَ نَ وَ سْ أُ ا وَ تَ نَ وَ دْ قُ وَ 
 اُت اللِ وَ لَ صَ ، فَ  اً فَ لْ اً غُ وبَ لُ ق ُ وَ  اً م  اً صُ انَ ذَ آوَ  اً يَ مْ اً عُ نَ ي ُ عْ أَ  وِ بِ  حَ تَ فَ ، ف َ  اً ريَ نِ اً مُ اجَ رَ سِ وَ 
 ينِ ِم الدي وْ ي َ  َل اٍن إِ سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  يِ امِ يَ مَ الْ  ري غُ الْ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ آلِ  ىلَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ  وُ المُ سَ وَ 
. 

 وادُّ عِ تَ ! اسْ  اةِ يَ الَْ  ةِ قَ ارَ فَ مُ ا وَ يَ ن ْ الدُّ  ةِ رَ ادَ غَ مُ وا لِ دُّ عِ تَ اسْ وَ  اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ ات   فَ :  د  ع  ا ب   م  أ    
َها فَاٍن  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ  ! اءِ نَ فَ الْ  ارِ دَ  ِف  اآلنَ  مُ كُ ن  إِ فَ  اءِ قَ ب َ الْ  ارِ دَ لِ  رْيِ لس  لِ  ُكلُّ َمْن َعَلي ْ
 ارِ دَ  ِف  اآلنَ  مُ تُ ن ْ أَ فَ  ةِ لَ قْ الن ُّ  ارِ دَ وا لِ دُّ عِ تَ ( اسْ ْكرَامِ ب َْقى َوْجُو رَبيَك ُذو اْلَْالِل َوالِ َوي َ  *
!  وُ هُ واجِ نُ ا سَ نَ لُّ ي كُ الذِ  قي حَ لْ وا لِ دُّ عِ تَ ا ! اسْ هَ ن ْ مِ  د   البُ الِت  ةِ قَ يقِ حَ لْ وا لِ دُّ عِ تَ ! اسْ  ةِ لَ هْ مُ الْ 
َا تُ َوف  ْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ  ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َوِإَّن 

نْ َيا ِإالوَ ُزْحزَِح َعِن الن اِر َوأُْدِخَل اْْلَن َة فَ َقْد فَاَز  ُُ اْلُغُرورِ َما اْلََياُة الدُّ  ( َمَتا
ا مَ هْ مَ وَ  امُ ي  لَ ا تِ الَ ا طَ مَ هْ مَ  ي  حَ  لي كُ   ! إِن ُو َمِصريُ  تُ وْ مَ الْ  وُ ن  ! إِ  اللِ  ادَ بَ ا عِ يَ  مْ عَ ن َ 
 عُ طي قَ مُ  تُ وْ مَ الْ  وُ ن  إِ  ! اتِ اعَ مَ اْلَْ  قُ ري فَ مُ وَ  اتِ ذِ الل   مُ ادِ ىَ  تُ وْ مَ الْ  وُ ن  ! إِ  وامُ عْ لَ ا تِ دَ د  عَ ت َ 

 ! الِ اآلمَ  عُ قاطِ وَ  ، الِ جَ ي الري كِ بْ مُ وَ  ، الِ فَ طْ الَ  مُ تي يَ مُ ، وَ  الِ صَ وْ الَ 
 يبٍ رِ قَ  نْ مِ  مْ كْ َو  ؟ هانَ عْ د  وَ  يزٍ زِ عَ  نْ مِ  مْ كَ َو  ؟ هان  ف َ دَ  يبٍ بِ حَ  نْ مِ  مْ كَ :  ون  م  ل  س  م  ا ال  ه  ي   أ  
  اه ؟نَ ق ْ ارَ فَ 
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 ودُ ثَُ  نَ يْ أَ ؟ وَ  اددَ الشي  وكُ لُ مُ لْ ا نَ يْ أَ وَ ؟ اد دَ جْ الَ وَ  اءُ اآلبَ  نَ يْ أَ  : ي الل  ف   ة  و  خ  ا ال  ه  ي   أ  
 اد ؟عَ وَ 

 وُ ْن             مِ  د  ي البُ             ذِ ل              لِ  دْ و  زَ تَ              
 ي  َح     تَ نْ    أَ وَ  تَ ْي    ن َ ا جَ ِم      بْ تُ    وَ 

 ادٍ زَ  رْيِ غَ        بِ  تَ ْل        حَ رَ  نْ إِ  مُ دَ نْ ت َ َس        
 مٍ وْ قَ        ي      قَ فِ رَ  ونَ ُك      تَ  نْ ي أَ َض      رْ ت َ أَ 

 

 )ي(ادِ بَ عِ الْ  اتُ يقَ مِ  تَ وْ مَ الْ  ن  إِ فَ  
 )ي(ادِ قَ الرُّ  لَ بْ ق َ  أً يي هَ ت َ مُ  نْ كُ َو 
 )ي(ادِ نَ مُ الْ  يكَ ادِ نَ ي ُ  ذْ ي إِ قَ شْ تَ وَ 
 )ي(ادِ زَ  رْيِ غَ بِ  تَ نْ أَ وَ  ادٌ زَ  مْ لَُ 

َِِ ِف  تَ رْ ك  فَ  لْ ؟ ىَ  تِ وْ مَ  الْ ِف  تَ رْ ك  فَ  لْ ىَ :  ن  م  ؤ  م  ا ال  ه  ي   : أ   م  ل  س  م  ل  أ ي  ه ا ا  ةِ ايَ  
َعَلْيِو  تِ وْ مَ الْ  كُ لَ مَ  يوِ فِ  لُ زِ نْ ي ي َ الذِ  ودَ عُ وْ مَ الْ  مَ وْ ي َ الْ  كَ لِ ذَ  تَ لْ م  أَ تَ  لْ ؟ ىَ  كَ اتِ يَ حَ 

 ضُ بَ قْ ت ُ  ضٍ رْ أَ  يي  أَ ِف  وْ ؟ أَ  وتُ تَُ  الٍ حَ  يي ى أَ لَ عَ  مُ لَ عْ ت َ  لْ ؟ ىَ  كَ وحِ رُ  ضِ بْ قَ لِ  الس المُ 
 ؟ كَ وحُ رُ 

نْ َيا فَإِ   ن َك ال َتْدرِيتَ َزو ْد ِمَن الدُّ
 َفَكْم ِمْن َصِحيٍح َماَت ِمْن َغرْيِ ِعل ةٍ 

 ِإَذا َجن  لَْيٌل َىْل َتِعيُش ِإَل اْلَفْجرِ  
ْىرِ   وََكْم ِمْن َسِقيَم َعاَش ِحيَناً ِمَن الد 

ات بَ رُ كُ الْ  كَ يْ لَ عَ  مُ ظُ عْ ت َ وَ  ات ،ظَ حَ الل   كَ لْ  تِ ِت أْ تَ  يَ حِ  كَ الَ حَ  رْ و  صَ تَ  : ن  م  ؤ  م  ا ال  ه  ي   أ  
 ! اترَ سَ الَْ  كَ يْ لَ عَ  ادُ دَ زْ ت َ ، وَ  اترَ ف َ الز   كَ نْ مِ  رُ ث ُ كْ تَ وَ ، 
 كَ بِ  يطُ يُِ ان ، وَ سَ اللي  كَ نْ مِ  سُ بَ يْ ي َ ، وَ  انِ نَ ي ْ عَ الْ  كَ نْ مِ  صُ خُ شْ تَ  يَ حِ  كَ سَ فْ ن َ  لْ م  أَ تَ 

 ان !وَ خْ الِ 
 المُ الس   وِ يْ لَ عَ  تِ وْ مَ الْ  كُ لَ مَ  كَ يْ لَ عَ  لُ زِ نْ ي َ  فَ وْ سَ  امِ ي  الَ  نَ مِ  مٍ وْ  ي َ ِف  : ان  س  ن  ا ال  ه  ي   أ  

أَي  تُ َها   : ولُ قُ ي َ  لْ ى ىَ رَ ت َ  ايَ  نْ كِ لَ ، وَ  جَ رُ خْ تَ لِ  كَ وحَ رُ  مَ لي كَ يُ ف َ  كَ سِ أْ رَ  دَ نْ عِ  فَ قِ  يَ ّت  حَ 
تُ َها الن  ْفُس اْْلَِبيَثُة أَي   :  ولُ قُ ي َ  مْ ! أَ الن  ْفُس الط ييَبُة اْخُرِجي ِإَل َمْغِفرٍَة ِمْن الل ِو َوِرْضَواٍن 

 !!! اْخُرِجي ِإَل َسَخٍط ِمْن الل ِو َوَغَضبٍ 



 (ُكنُّ َنِفٍس َذاِئَقُة اِلَمْوِت)جمموعة اخلطب املنربية لمشيخ حممد بن مبارك الشرايف
 

 

 

3 

 اآلنَ  كَ ن  ، إِ  دُ صُ تَْ  اً دَ غَ وَ  ُُ رَ زْ ت َ  اآلنَ  كَ ن  ، إِ  كَ ريَ صِ مَ  ئُ يي تُِ وَ  كَ ارَ سَ مَ  دُ دي تَُ  اآلنَ  كَ ن  إِ 
يَا أَي َُّها  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ ى ! قَ ازَ تَُ  اً دَ غَ وَ  لُ مَ عْ ت َ وَ  مُ دي قَ ت ُ  اآلنَ  كَ ن  ، إِ  نُ كُ سْ تَ  اً دَ غَ  وَ ِن بْ ت َ 

َمْت لَِغٍد َوات  ُقوا الل َو ِإن  الل َو َخِبرٌي ِبَا  ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا الل َو َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقد 
 *ُهْم أُولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقوَن  َتُكونُوا َكال ِذيَن َنُسوا الل َو فَأَْنَساُىْم أَنْ ُفسَ َوال *تَ ْعَمُلوَن 

 ( َيْسَتِوي َأْصَحاُب الن اِر َوَأْصَحاُب اْْلَن ِة َأْصَحاُب اْْلَن ِة ُىُم اْلَفائُِزونَ ال
 الَ فَ طْ الَ وَ  اءَ يَ رِ ثْ الَ  ارَ ج  التُّ ، وَ  اءَ مَ ظَ عُ الْ  وكَ لُ مُ الْ  ذَ خَ أَ  تَ وْ مَ الْ  ن  إِ :  ان  يم  ال   ة  و  خ  إ  

َنا تُ ْرَجُعونَ  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ  ! ءَ ايَ رِ بْ الَ  فَِإَذا ) الَ قَ وَ ( ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ُُث  إِلَي ْ
 (َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل َيْستَ ْقِدُمونَ  َجاءَ 

 اً دَ م  مَُ  ذَ خَ أَ  تَ وْ مَ الْ  ن  إِ  ! رِ شَ بَ الْ  لي كُ   نْ مِ وَ  مْ كُ نْ مِ  وَ ن  مِ  رٌ ي ْ خَ  وَ ىُ  نْ مَ  ذَ خَ أَ  تَ وْ مَ الْ  ن  إِ 
 مَ وْ ي َ لْ ا اسِ الن   فِ رْ  عُ ِف  لْ زَ ي َ  لَْ وَ  هُ ذَ خَ أَ  تَ وْ مَ الْ  ن  ! إِ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  اللِ  ولَ سُ رَ 
 ّبي رَ  اتُ وَ لَ صَ  فيَ وُ ت ُ  وُ ن  ! إِ  ةً نَ سَ  ونَ ت  سِ وَ  الثٌ ثَ  هُ رُ مُ عُ وَ  اتَ مَ  وُ ن  ، إِ  ن  سِ  ريَ بِ كَ   سَ يْ لَ 
 ِف  مْ هِ يفِ قِ ثْ ت َ وَ  مْ ىِ ادِ شَ رْ إِ وَ  مْ هِ يمِ لِ عْ  ت َ ِف  وِ يْ لَ إِ  ةِ اجَ الَْ  مِ ظَ عْ  أَ ِف  اسُ الن  وَ  وِ يْ لَ عَ  وُ المُ سَ وَ 
 قَ ارَ ، فَ  بٍ رْ كَ َو  م   ىَ ِف  مْ ىُ وَ  مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  وُ ابَ حَ صْ أَ وَ  وُ لَ ىْ أَ  كَ رَ ت َ وَ  اتَ مَ  وُ ن  إِ  ! مْ هْ ينِ دِ 

 ا !هَ ي ْ لَ إِ  دْ عُ ي َ  لَْ ا وَ يَ ن ْ الدُّ 
َلم ا ثَ ُقَل الن ِبُّ َصل ى الل ُو َعَلْيِو  : قَالَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  َعْن أََنسٍ  يي ارِ خَ بُ الْ  يحِ حِ  صَ ِف 

! اُه تَ َوا َكْرَب أَب َ  :ا َرِضَي اللُ َعن ْهَ فَ َقاَلْت فَاِطَمُة  ، بُ رْ الكَ  َوَسل َم َجَعَل يَ تَ َغش اهُ 
يَا أَبَ َتاُه َأَجاَب رَبًّا : فَ َلم ا َماَت قَاَلْت  (لَْيَس َعَلى أَبِيِك َكْرٌب بَ ْعَد اْليَ ْومِ )ا لََ  فَ َقالَ 
َعاهْ ! يَا أَبَ َتاْه َمْن َجن ُة اْلِفْرَدْوِس َمْأَواْه  ! َدَعاهُ  فَ َلم ا ُدِفَن  ! يَا أَبَ َتاْه ِإَل ِجْْبِيَل نَ ن ْ

َهافَاِطَمُة : قَاَلْت  يَا أََنُس َأطَاَبْت أَنْ ُفُسُكْم َأْن َتُْثوا َعَلى َرُسوِل  : َرِضَي اللُ َعن ْ
 ؟ الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم الت ُّرَابَ 



 (ُكنُّ َنِفٍس َذاِئَقُة اِلَمْوِت) جمموعة اخلطب املنربية لمشيخ حممد بن مبارك الشرايف 

 

4 

 َرِضَي اللُ َعن ُْهمْ  وُ ابُ حَ صْ أَ  اتَ ا مَ ذَ كَ ىَ ا ، وَ يَ ن ْ الدُّ  قَ ارَ فَ وَ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اتَ مَ 
،  يَ لِ جِ وَ  يَ فِ ائِ وا خَ انُ كَ ! َو  ِمن ا  اللِ َل إِ  بُّ حَ أَ وَ  رٌ ي ْ خَ  مْ ىُ ، وَ  تِ وْ مَ الْ  اتِ رَ كَ وا سَ قُ اذَ وَ 
 ؟ كَ لِ ذَ كَ   نُ ي نَْ رَ ت َ  ايَ  لْ هَ ف َ 
:  الَ قَ ف َ  نَ عِ ا طُ م  ي لَ رِ جْ  حِ ِف  رَ مَ عُ  سُ أْ رَ  انَ كَ   : الَ قَ  امَرِضَي اللُ َعن ْهُ  رَ مَ عُ  نِ بْ ا نِ عَ 

 عْ ضَ  : الَ قَ ف َ !  لْ عَ ف ْ أَ  مْ لَ ف َ  ، وِ بِ  اً مَ رُّ ب َ ت َ  كَ لِ ذَ  ن  أَ  تُ نْ ن َ ظَ فَ :  الَ قَ  ! ضِ رْ الَ بِ  يسِ أْ رَ  عْ ضَ 
 ! ِل  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللُ  رِ فِ غْ ي َ  لَْ  نْ ي إِ مي أُ  لُ يْ وَ ي وَ لِ يْ وَ  ! كَ لَ  م  أُ  ال ضِ رْ الَ ي بِ دي خَ 
َرِضَي اللُ  اسٍ ب  عَ  نُ بْ ا اءَ جَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  رُ مَ عُ  نَ عِ ا طُ م  لَ  : َرِحَُو اللُ  ِبُّ عْ الش   الَ قَ وَ 

 ولِ سُ رَ  عَ مَ  تَ دْ اىَ جَ وَ ،  اسُ الن   رَ فَ كَ   يَ حِ  تَ مْ لَ سْ أَ  يَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ريَ مِ ا أَ يَ  : الَ قَ ف َ  امَ َعن ْهُ 
 ولُ سُ رَ  فيَ وُّ ت ُ وَ  ، انُ نَ اث ْ  كَ يْ لَ عَ  فْ لِ تَ يَْ  لَْ وَ ،  اً يدَ هِ شَ  تَ لْ تِ قُ وَ  ، اسُ الن   وُ لَ ذَ خَ  يَ حِ  اللِ 
 : الَ قَ ف َ  ! وِ يْ لَ عَ  ادَ عَ أَ فَ !  كَ تَ الَ قَ مَ  ي  لَ عَ  دْ عِ أَ  وُ لَ  : الَ قَ ف َ  ، اضٍ رَ  كَ نْ عَ  وَ ىُ وَ  اللِ 
 تُ يْ دَ تَ ف ْ ال تْ بَ رَ غَ  وْ أَ  سُ مْ الش   وِ يْ لَ عَ  تْ عَ لَ ا طَ  مَ ِل  ن  أَ  وْ لَ  اللِ وَ !  وهُ تُُ رْ رَ غَ  نْ مَ  ورُ رُ غْ مَ الْ 
   ! َعَلى الل عِ لَ طْ مَ الْ  لِ وْ ىَ  نْ مِ  وِ بِ 
 ز  عَ  اللَ  ن  إِ  : وِ سِ فْ ن َ بِ  ودُ يَُ  وَ ىُ وَ  الَ قَ ،  اةُ فَ وَ الْ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  اءِ دَ رْ الد   ابَ أَ  تْ رَ ضَ ا حَ م  لَ وَ 
 لِ ثْ مِ لِ  لُ مَ عْ ي َ  لٌ جُ ال رَ أَ :  الَ قَ  ُُث  !  وِ ى بِ ضَ رْ ي ُ  نْ أَ  ب  حَ أَ  اءً ضَ قَ ى ضَ ا قَ ذَ إِ  ل  جَ وَ 
 ! َرِضَي اللُ َعْنوُ  ىضَ قَ  ُثَُ  ؟ هِ ذَ  ىَ ِت اعَ سَ  لِ ثْ مِ لِ  لُ مَ عْ ي َ  لٌ جُ ال رَ ؟ أَ ا ذَ ي ىَ عِ رَ صْ مَ 
ا يَ  يكَ كِ بْ ا ي ُ مَ  : وُ لَ  يلَ قِ  ! يكِ بْ ي َ  لَ عَ جَ  تُ وْ مَ الْ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  ةَ رَ ي ْ رَ ىُ  ابَ أَ  رَ ضَ ا حَ مَ لَ وَ 
 ! ارالن   وِ أَ  ةُ ن  ا اْلَْ هَ وطُ بُ ىُ  ةُ بَ قَ عَ وَ  ، ةِ ازَ فَ مَ الْ  دُ عْ ب ُ وَ  ، ادِ الز   ةُ ل  قِ  : الَ قَ  ؟ ةَ رَ ي ْ رَ ا ىُ بَ أَ 
 لَ يقِ فَ  ! ىكَ بَ  تُ وْ مَ الْ  هُ رَ ضَ ا حَ م  لَ ف َ  ، اللُ  وُ ِحَ رَ  وفُ رُ عْ مَ الْ  يوُ قِ فَ الْ  يُّ عِ خَ الن   يمُ اىِ رَ إب ْ ا م  أَ وَ 
 ل  جَ وَ  ز   عَ ّب رَ  لَ سُ رُ  رُ ظِ تَ ن ْ ا أَ نَ أَ ي وَ كِ بْ  ال أَ اِل مَ  : الَ قَ  ؟ انَ رَ مْ ا عِ بَ ا أَ يَ  يكَ كِ بْ ا ي ُ مَ  : وُ لَ 
 !!! ارٍ نَ بِ  مْ أَ  ةٍ ن   َِِ ِن ونَ رُ شي بَ ي ي ُ رِ دْ ال أَ وَ 
 فَ يْ كَ   مْ كُ بي رَ  بِ وا ِل ولُ قُ ، ف َ  تِ وْ مَ الْ  دَ نْ عِ  ونَ لُ امِ عَ الْ  اءُ مَ لَ عُ الْ  انَ كَ   انُ وَ خْ ا الِ هَ ي ُّ ا أَ ذَ كَ ىَ 
 كَ دِ نْ عِ  نْ مِ  ةً حَْ رَ  م  هُ الل  ؟ فَ  تِ وْ مَ الْ  دَ نْ ا عِ نَ الِ ثَ مْ أَ  نْ مِ  يَ الِ ط  بَ الْ  يَ طِ ري فَ مُ الْ  الُ حَ  ونُ كُ تَ 
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 نْ ا عَ نَ ب   رَ  ايَ  كَ نْ مِ  اً زَ اوُ تََ وَ  ، انَ وب َ يُ ا عُ بَِ  رُ ت ُ سْ تَ  كَ نْ دُ لَ  نْ مِ  ةً رَ فِ غْ مَ وَ ، ا نَ فَ عْ ا ضَ بَِ  مُ حَ رْ ت َ 
 ! يْ مِ الَ عَ الْ  بي رَ  للِ  دُ مْ الَْ وَ  ! يْ آمِ  يْ آمِ  يْ آمِ  م  هُ ا ! الل  انَ ايَ طَ خَ ا وَ نَ وبِ نُ ذُ 
 

 ةُ يَ انِ الث   ةُ بَ طْ اْلُْ 
 دَ ر  فَ ت َ ، وَ  اءِ قَ اللي  دَ عِ وْ مَ  ةَ رَ اآلخِ ل َ عَ جَ ، وَ  اءِ نَ فَ الْ  ارَ دَ  ايَ ن ْ الدُّ  لَ عَ ي جَ الذِ  للِ  دُ مْ الَْ 
َها فَانٍ ) اءِ قَ ب َ الْ بِ  وُ انَ حَ بْ سُ  ، ( ْكرَامِ َك ُذو اْلَْالِل َوالِ ب َْقى َوْجُو رَبي َوي َ  * ُكلُّ َمْن َعَلي ْ
 دٍ م  ا مَُ نَ ي ي بِ نَ  ، اءِ يَ قِ تْ الَ  رْيِ خَ وَ ،  اءِ يَ بِ نْ الَ  دِ يي سَ وَ ،  اءِ فَ ن َ الُْ  امِ مَ إِ  ىلَ عَ  المُ الس  وَ  الةُ الص  وَ 
 . اءِ يَ فِ وْ الَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ 
َعْبِد الل ِو ْبِن ُعَمَر َرِضَي الل ُو  يثِ دِ حَ  نْ مِ  ْيِ يحَ حِ  الص  ِف  تَ بَ ث َ  دْ قَ ف َ :  د  ع  ا ب   م  أ  

ُهَما َأن  َرُسوَل الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم قَاَل  َما َحقُّ اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َلُو َشْيٌء )َعن ْ
َلتَ ْيِ    وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ ت   مُ (  َوَوِصي ُتُو َمْكُتوبٌَة ِعْنَدهُ  ِإاليُوِصي ِفيِو يَِبيُت لَي ْ

 دٌ عِ وْ مَ  وُ لَ  سَ يْ لَ  وُ ن  لَ  ةٍ ظَ لَْ  يي  أَ ِف  تِ وْ مَ لْ لِ  اً ادَ دَ عْ تِ ال اسْ إِ  ون  م  ل  س  م  ا ال  ه  ي   أ   كَ لِ ا ذَ مَ وَ 
يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا الل َو  )اَل عَ ت َ  اللُ  ولُ قُ ي َ  كَ لِ ذَ لِ وَ  ، ِت أْ يَ  يَ حِ  نُ ذِ أَ تَ سْ ال يَ وَ 

 (  َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ وُتن  ِإالتُ َقاتِِو َوال تَُ َحق  
 اً د  عِ تَ سْ مُ  وِ ينِ ى دِ لَ عَ  اً تَ ابِ ثَ  تِ وْ مَ لْ لِ  اً د  عِ تَ سْ مُ  انَ ا كَ ذَ ال إِ إِ  اً مَ لِ سْ مُ  انُ سَ نْ الِ  وتُ يَُ ال وَ 
 ! وُ انَ حَ بْ سُ  وِ بي رَ  اءِ قَ لِ لِ 
 ، ورِ بُ قُ الْ  ةُ ارَ يَ : زِ  وُ لَ  ادِ دَ عْ تِ االسْ وَ  تِ وْ مَ الْ  رِ كُّ ذَ ى تَ لَ عَ  يُ عِ ا يُ ِم   وُ ن  إِ وَ  : ان  و  ا الخ  ه  ي   أ  
َصل ى اللُ لل ِو : قَاَل َرُسوُل ا قَالَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ ْسَلِميي ِب الَ يي صَ بُ رَْيَدَة ْبِن الُْ   نْ عَ ف َ 

زَ  (نَ َهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَ ُزوُروَىا) َعَلْيِو َوَسل مَ  فَِإن  َها )لت يْرِمِذيُّ اَد اَرَواُه ُمْسِلم ٌ
 (ِخرَةُتذَكيُر اآل
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،  وُ لَ  اءِ عَ الدُّ بِ  تِ يي مَ لْ لِ  انٌ سَ حْ ا إِ هَ ن   إِ فَ  تِ اوَ مْ ى الَ لَ عَ  الةُ الص   كَ لِ ى ذَ لَ عَ  يُ عِ ا يُ ِم  وَ 
 ! تِ وْ مَ لْ لِ  رٌ كُّ ذَ ا تَ يهَ فِ ، وَ  رٌ جْ ا أَ يهَ فِ وَ 
 ا ؟نَ ب ي رَ  اءِ قَ لِ لِ  د  عِ تَ سْ نَ وَ ؟ ا نَ آلَ مَ  نَ ايِ عَ ن ُ وَ  ؟ انَ ريَ صِ مَ  فَ رِ عْ ن َ  نْ ا أَ نَ لَ  ا آنَ مَ أَ  : ة  و  خ  ا ال  ه  ي   أ  

 ةِ اتَِ اْلَْ  نَ سْ حُ  كَ لُ أَ سْ ا نَ ن  إِ  م  هُ ا ، الل  نَ وبِ لُ ق ُ  ادَ سَ فَ  حْ لِ صْ أَ ا وَ نَ تِ لَ فْ غَ  نْ ا مِ نَ ظْ قِ يْ أَ  م  هُ الل  
ا نَ ا لَ رً ي ْ خَ  اةُ يَ الَْ  تِ انَ كَ ماَ ا نَ يِ حْ أَ  م  هُ ، الل   رِ مْ عُ الْ  لِ ذَ رْ  أَ َل إِ  د  رَ ن ُ  نْ أَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ وَ 

 ب  ا رَ يَ  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  يعِ مِ ْلَِ وَ ا ينَ دِ الِ وَ لِ ا وَ نَ لَ  رْ فِ اغْ  الل ُهم   ، انَ ا لَ رً ي ْ خَ  اَْلَوفَاةُ  انَ اكَ إذَ  َوتَ َوف ِنا
 يزِ زِ العَ  دِ بْ عَ  نِ بِ  فِ ايِ نَ  كَ دِ بْ عَ لِ  رَ فِ غْ ت َ  نْ أَ  كَ وِ فْ عَ وَ  كَ تِ حَْ رَ بِ  كَ لُ أَ سْ ا نَ ن  إِ  الل ُهم  !  يَ مِ الِ العَ 
 دِ بْ عَ  نِ بِ  فِ ايِ نَ  كَ دِ بْ عَ لِ  رْ فِ اغْ  الل ُهم  ،  يزِ زِ العَ  دِ بْ عَ  نِ بِ  فِ ايِ نَ  كَ دِ بْ عَ لِ  رْ فِ اغْ  الل ُهم  ، 
، َواْخُلْفُو ِف  ويْر َلُو ِفيوِ َواْرَفْع َدَرَجَتُو ِف اَْلَمْهِدييَي، َواْفِسْح َلُو ِف قَ ْْبِِه، َون َ  يزِ زِ العَ 

ْصِلْح َشْأنَ ُهْم ِف ِمْصَر  َ الل ُهم  َأْصِلْح َشْأَن اْلُمْسِلِمَي ِف ُكلي َمَكاٍن ،  الل ُهم  !  َعِقِبوِ 
ُِ الْرِض يَا أَْرَحَم  يِع ِبَقا  كَ دِ بْ ى عَ لَ عَ  مْ لي سَ وِ  لي صَ  الل ُهم   الر اِحَِي ،َوِف ُسورِيَا َوجَِ

 ! اْلَعاَلِميَ  َربي  لِل وِ  الَْْمدُ وَ  يَ عِ جَْ أَ  وِ بِ حْ صِ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مي مَُ  كَ ولِ سُ رَ وَ 
 
 


